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Priveste: stabilirea zonelor unitare de încălzire cu energie termică ( SACET ) în municipiul 

Alexandria 
 
               Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta 
ordinara, avand in vedere: 
            - expunerea de motive nr. 14747 / 12.07.2012 a Primarului municipiului Alexandria; 
            - raportul de specialitate nr. 14748 / 12.07.2012 al Directiei Administratie Publica 
Locala; 
             - adresa nr. 1732 / 09.07.2012 a S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria; 
            - raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 
municipiului Alexandria;   

- prevederile H.C.L. nr. 136/31.05.2011 privind aprobarea transformării Punctelor 
Termice nr.3 şi nr.5 în Centrale Termice; 
 - prevederile art. 8, alin. (2), lit. „i” din Legea 325/2006, a serviciului public de 
alimentare cu energie termică; 
 - prevederile ordinului MIRA nr. 471/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru 
implementarea programului „Termoficare 2006 – 2015 – căldură şi confort”; 
            - prevederile art. 36, alin. (6), lit. „a”, pct. 14 din Legea nr. 215/23 aprilie 2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
             In temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si (2), lit. ,,a’’ si ale art. 115 alin. (1), lit. ,,b” din  
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

HOTARASTE: 
 

Art. 1. Se stabilesc zonele unitare de încălzire în arealul geografic al municipiului 
Alexandria conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Zonele unitare de încălzire prevăzute la art. 1 dispun de o singură soluţie de 
încălzire – sistem de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) produsă şi livrată de 
către S.C. Terma Serv S.R.L. Alexandria. 

Art. 3.  Cu data prezentei îşi încetează aplicabilitatea HCL nr. 240 / 26.10.2011. 
Art. 4. Prin grija Serviciului Cancelarie prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei 

Prefectului Judeţului Teleorman pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului 



Alexandria, Direcţiei Administraţie Publică Locală şi S.C. TERMA SERV S.R.L. Alexandria, 
pentru cunoaştere şi punere în aplicare.  
 

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:                                             CONTRASEMNEAZĂ: 
                           CONSILIER,                                                                          SECRETAR,                         
                      Calotă Florică - Ică                                                                  Jr.Iulian Purcaru 
                      

Alexandria  
Nr. 39 din 18 iulie 2012 

 


